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Onze vrijwilligers zijn goud waard. Hun aanwezigheid is voor de patiënten en ons ziekenhuis een 
geschenk. Van mei tot december 2017 zetten we maandelijks een vrijwilliger in de kijker.  
In december is dat Thierry, vrijwilliger bij de pastorale dienst.

Voor meer informatie kan u terecht bij de vrijwilligerscoördinator via tel. 03 380 27 93 
of via www.azsintjozef-malle.be/vrijwilligers.

Vrijwilligers in de kijker



“Vaak zijn er ook mensen die geen of weinig bezoek 
krijgen, ook daar kunnen we heel wat voor betekenen.”

Hallo Thierry. Voor we met het 
interview beginnen, willen we jou 
graag beter leren kennen. Vandaar 
deze vraag: wie ben je?
Mijn naam is Thierry van der Straten-
Waillet en ik ben 76 jaar. Ik heb vier 
kinderen en ben grootvader van  
14 kleinkinderen. Mijn loopbaan deed 
ik in stafdiensten bij Electrabel. Dit 
zijn ondersteunende diensten binnen 
het bedrijf. Je had enerzijds mensen 
die met cliënteel bezig waren, 
anderen werkten in het bedrijf zelf en 
daarnaast zijn er de ondersteunende 
diensten. Ik ben ook politiek actief, 
zit in de parochieraad en de kerkraad 
en ben lid van andere verenigingen. 
Ik heb het geluk van gezond te zijn 
en een drukke agenda te kunnen 
handhaven. Ik hou ook van de natuur. 
Mij hiermee bezighouden is ook één 
van mijn hobby’s. 

Welk vrijwilligerswerk doe je en 
wat houdt dit precies in?
Hier in het ziekenhuis ben ik 
verantwoordelijk voor het opstellen 
van een beurtrol voor de pastorale 
vrijwilligers die bij de orde van 
Malta(*) horen. Dit gebeurt altijd in 
overleg met de pastorale dienst van 

het ziekenhuis. Per viering moeten minstens 
drie vrijwilligers aanwezig zijn. Hiernaast zijn 
ook heel wat andere vrijwilligers actief in 
het ziekenhuis, waarvan ook enkele binnen 
de pastorale dienst. Hiermee onderhouden 
we steeds een fijne band en communicatie. 
Iedereen is meer dan welkom. 

Op zondag zorgen we er allemaal samen voor 
dat patiënten van en naar de kapel kunnen 
worden gebracht en bedelen we de communie. 
Na de viering krijg ik van de pastorale dienst ook 
feedback terug: wat er heel goed gaat, maar ook 
wat misloopt. 

Waarom heb je ervoor gekozen dit 
vrijwilligerswerk te gaan doen?
Ik was reeds vrijwilliger voordien, maar 
zonder bijkomend engagement. Binnen dit 
engagement heeft mijn voorganger van de 
functie mij gevraagd hem te vervangen. Aan het 
begin van het jaar stuur ik de agenda naar alle 
vrijwilligers door waarna ik elke maand ook een 
herinnering stuur. Deze werkwijze werkt voor 
mij en de vrijwilligers goed. 

Hoe ervaar je jouw vrijwilligerswerk?  
Ik vind het heel plezant om met de pastorale 
dienst samen te werken. Toen ik de functie 
overnam van mijn voorganger was er bijna geen 
link tussen mij en het ziekenhuis. We kregen de 
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(*) Orde van Malta: Een orde die zich vooral richt op goede daden en vrijwilligerswerk,  
 waaronder het bezoeken van zieken en minderbedeelden.



agenda van wie wanneer aanwezig moest zijn en dat 
was het. Nu komen we regelmatig samen om alles te 
bespreken, knelpunten door te nemen ... Het werkt 
veel plezanter als je weet met wie je te maken hebt. 
Het is veel menselijker geworden. 

Het is ook heel fijn om te mogen ervaren dat je iets 
voor mensen kan betekenen. Ik heb bijvoorbeeld al 
vaak gehad dat mensen me zeggen dat ze al jaren 
niet meer in een kerk of kapel zijn geweest, maar dat 
ze terug zullen komen omdat het hen deugd deed. 
In het ziekenhuis lig je niet zomaar. Vaak zijn er ook 
mensen die geen of weinig bezoek krijgen, ook daar 
kunnen we heel wat voor betekenen. 

Is er voor jullie iets veranderd sinds de nieuwe 
vrijwilligerscoördinator? 
Het is positief veranderd. De bijeenkomsten die 
worden georganiseerd zoals de jaarlijkse vorming, 
het koffiemoment, brengt mensen in nauw verband 
- in dit geval alle vrijwilligers van het ziekenhuis. Het 
is fijn om elkaar naast het vrijwilligerswerk zelf ook 
beter te leren kennen.  

Wat is de mooiste ervaring die je al hebt mogen 
meemaken? 
Ik zou durven zeggen dat er praktisch alle weken 
wonderen gebeuren. Als ik het relaas hoor van 
mensen die vertellen dat ze zó dankbaar zijn dat ze 

“Als je binnenkomt in 
het ziekenhuis is het 
vrijwilligerswerk geen 
virus, maar eens je er 
bent, wordt het dat wel.”

naar de kapel mogen komen, zelfs al zijn er maar 
weinig patiënten. Ze verwachten niet dat er een 
volledige kapel zit. Ik heb zelfs vrijwilligers nog nooit 
horen klagen dat er te weinig mensen aanwezig 
waren. Het is belangrijk dat ze dat kunnen doen, ook 
al is het maar voor die paar mensen. Dat is op zich al 
een wonder. 

Naarmate dat je vordert in het vrijwilligerswerk 
evolueert de wegingsschaal van wat je meemaakt 
ook. Zo ga je het niet meer bekijken ‘per zondag’ of 
‘per geval’, maar je gaat het bekijken over het geheel. 
Je gaat kijken naar wat wij en de pastorale dienst hier 
mogen doen en realiseren. Voor mij is dat de essentie 
van ons leven: als je gelooft in het nabestaan, dat is 
het mooiste dat je kan geven aan de mensen. 



Zijn er ook gelovige motieven die je tot dit 
vrijwilligerswerk aanzetten?
Ik ben zelf heel gelovig en de bekommernis om 
anderen is één van de basisredenen van ons geloof. 
Nu, hoe je gelovig wordt en in wat je gelooft is nog 
een heel andere kwestie. Vanuit mijn geloof en 
z’n waarden kan ik wel zeggen dat ik éxtra wordt 
aangestuurd om dit vrijwilligerswerk te doen. 

Praat je soms met mensen over geloof? 
Als er een viering is, heb je alleen maar kort de tijd 
om met de mensen te kunnen praten. Maar als er 
communie is, kunnen we meer tijd besteden aan de 
patiënten. 

Wil je verder nog iets kwijt?
Ik hoop dat de huidige samenwerking lang mag 
blijven duren om de mensen die naar een ziekenhuis 
moeten komen een andere opening te kunnen 
bieden naar een wereld waar men van droomt. 

Bedankt om tijd te maken voor dit interview en 
voor jouw belangeloze inzet, Thierry!

Zou je het aan anderen aanraden en waarom?
Zeker! Je moet enkel de stap durven zetten. Grote 
instellingen schrikken op het eerste moment af. Het 
is misschien moeilijk om uit eigen beweging naar een 
ziekenhuis te stappen en te zeggen: “Ik wil hier komen 
helpen”, maar hier kan dat zeker. 

Vandaag wil men alles professionaliseren en 
regulariseren. Vrijwilligers moeten daarin hun eigen 
baan kunnen vinden en los kunnen werken van 
stramme structuren, zodat ieder voor zich zijn of 
haar eigen weg kan vinden. Zij bieden magnifiek 
ondersteunend werk. 

Wat maakt het vrijwilligerswerk zo waardevol voor 
jou?
Als je binnenkomt is het geen virus, maar eens 
je er bent, wordt het dat wel. Je wordt helemaal 
meegenomen in een wereld waar je soms een hoop 
zaken ontdekt waarvan je geen vermoeden had. Al die 
kleine schakels die mensen bij elkaar brengen, op alle 
niveaus en zelfs los van het pastorale gebeuren. 
Zo ontstaat er een bekommernis voor de anderen. Er 
zijn twee manieren van leven: kijken naar de mensen 
die nood hebben aan hulp of ernaast lopen, niks zien 
en niks willen zien.  


